
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
 

     
 

       
 

             
              

             
              

             
 

 
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

č.  62/2017,  
ktorým  sa  určuje  počet  tried  prvého  ročníka  v  dennej  forme  štúdia  v  členení   na  
jednotlivé  študijné  odbory  alebo  na  jednotlivé  učebné  odbory  a  počet  
spoločných  tried  prvého  ročníka  v  členení  na  jednotlivé  príbuzné  študijné  
odbory  alebo  na  jednotlivé  príbuzné  učebné  odbory  pre  prijímacie  konanie   pre  
stredné  školy  financované  zo  štátneho  rozpočtu  vo  svojej  územnej  pôsobnosti  
pre  prijímacie  konanie  v  školskom  roku  2018/2019  

Schválené: 16. októbra 2017, uznesením č. 596/2017 

Vyvesené: 23. októbra 2017 

Platnosť: dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

Účinné: z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je stanovenie počtu tried prvého 
ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počtu 
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na 
jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku 
pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej lehote, dňom 
vyhlásenia. 



               
            

            
           
           

  
           
                     

               
                   

                
                 

        
 

           
           

             
             

           
      

            
           
             

           
    

            
       

       
           
          
         

               
              

            

                                                 
                   
                    

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

č.  62/2017,  
ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na 
jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried 
prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé 
príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo 
štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom 
roku 2018/2019 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „samosprávny kraj“) 
v súlade s § 8 ods. (1) a §11 ods. (2) písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
§ 64 ods. (2) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 31 ods. (2) zákona č. 61/2015 
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

§ 1  
Predmet  úpravy  

(1) Všeobecne záväzné nariadenie určuje pre stredné školy v územnej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia 
v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet 
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na 
jednotlivé príbuzné učebné odbory, financované podľa osobitného predpisu1 pre prijímacie 
konanie pre nasledujúci školský rok. 
(2) Pri uplatňovaní svojej kompetencie Prešovský samosprávny kraj postupuje v súlade s 
regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách, s analýzami a 
prognózami o vývoji trhu práce a kritériami pre určovanie počtu tried prvého ročníka 
stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku podľa osobitného 
predpisu2 (ďalej len „kritériá“). 

§ 2  
Vymedzenie  okruhu  subjektov   

Návrh na počet tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho 
rozpočtu predkladajú samosprávnemu kraju 
a) školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, 
b) zriaďovateľ, ktorým je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, 
c) zriaďovateľ, ktorým je iná právnická osoba alebo fyzická osoba, 
d) zriaďovateľ, ktorým je okresný úrad v sídle kraja. 

§ 3  
Termín  a  spôsob  určenia  počtu  tried  prvého  ročníka  stredných  škôl  

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží 
zriaďovateľovi školy najneskôr do 15. júna návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie 
konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo 

1 zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
2 § 31 ods. (3) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov 



             
            

     
               

             
              
             

             
            

   
              

             
               

             
            

                
              

                    
            

            
              

          
          

             
          
            
          

          
            

 
            

  
           

 
         

              
      

           
  

            
  

           
        

jednotlivé učebné odbory a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka pre prijímacie 
konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory 
alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory. 
(2) Zriaďovateľ strednej školy v zmysle § 2 bod b) a c) tohto nariadenia predloží 
samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí, do 30. júna návrh 
na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení 
na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a návrh na počet spoločných 
tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na 
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory za školy vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
(3) Samosprávny kraj po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu 
určuje všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) najneskôr do 31. októbra počet 
tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na 
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie 
v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu. 
(4) Toto VZN sa vzťahuje na všetky stredné školy na území samosprávneho kraja 
financované podľa § 4, § 6 ods. (1) a § 6a ods. (1) zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov; nevzťahuje sa na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho 
územnej pôsobnosti a na stredné školy v jeho územnej pôsobnosti pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody. 

§ 4  
Kritériá  pri  určovaní  počtu  tried  

Počet tried prvého ročníka stredných škôl Prešovský samosprávny kraj určuje po zohľadnení 
a) regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, 
b) analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti, 
c) násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného 

ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý samosprávny kraj, 
d) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom 

vzdelávaní, 
e) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o poskytovaní 

praktického vyučovania, 
f) oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a 

prípravy, 
g) percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom 
odbore alebo v danom učebnom odbore, 

h) výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou 
školskou inšpekciou, 

i) výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti 
maturitnej skúšky, 

j) výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej 
zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky, 
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Určenie  počtu  tried  

              
             
              

           
        

               
              

            
              

              
            

            
                

                     
           

                              
   
                               

           
              

              
            

               
             

 
      

 
 
 
 

  
      

                                
                                                                                

k) výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov 
medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád, 

l) účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch, 
m)ďalších kritérií určených samosprávnym krajom. 

(1) Počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné 
odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné 
odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy 
v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v školskom roku 2018/2019 je 
uvedený v Prílohe č. 1 tohto VZN. 

§ 6  
Platnosť  a účinnosť  

(1) Návrh počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné 
odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení 
na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre 
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy v územnej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja v školskom roku 2018/2019 uvedený v Prílohe č. 1 
tohto VZN bol prerokovaný v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu 
v Prešovskom samosprávnom kraji dňa 03. 10. 2017. 
(2) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 62/2017 bolo 
v súlade s § 11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené 
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 16. októbra 2017 uznesením 
č. 596/2017. 
(3) VZN PSK č. 62/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 16. októbra 2017 uznesením 
č. 596/2017 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je 
stanovenie počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné 
odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počtu spoločných tried prvého ročníka v členení 
na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre 
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo 
štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej lehote, dňom vyhlásenia t. j. 23. októbra 2017. 

V Prešove dňa 20. októbra 2017 

v. r. 
............................................................. 

MUDr. Peter Chudík 
predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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